
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 

Α/Α
ΝΑΙ ΌΧΙ Δεν Απαιτείται Δικαιολογητικά

1.1 Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως ισχύει κάθε φορά

1.2 Καν. (ΕΚ) 1974/2006. όπως ισχύει κάθε φορά

1.3 Καν. 800/2008 (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)
L123α, 
L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323 

1.4 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές 
επιχειρήσεις)

L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323 

1.5 Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-
2013", Κεφάλαια 5.3.3 και 5.3.4.1 όπως ισχύουν κάθε φορά

2.1 Εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, της 
αίτησης και των δικαιολογητικών αποκλειστικά και μόνο στην 
ΟΤΔ που ορίζεται από την προκήρυξη του υπομέτρου.

αρ. πρωτ. ΟΤΔ

2.2 Ο φάκελος υποψηφιότητας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα.

2.3 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας, από 
την οποία να προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης 
τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της.

L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323 

μελέτη βιωσιμότητας

2.4 Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό 
εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπόδειγμα του 
φακέλου υποψηφιότητας.

φάκελος υποψηφιότητας

2.5 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο 
οποίο προβλέπεται η υλοποίηση της πρότασης.

L313-4 παρατήρηση 1

2.6 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους 
και περιορισμούς της προκηρυσσόμενης δράσης.

φάκελος υποψηφιότητας και 
υποβληθέντα δικαιολογητικά

2.7 Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της 
προκηρυσσόμενης δράσης του τοπικού προγράμματος.

φάκελος υποψηφιότητας, τοπογραφικό 
διάγραμμα, αποδεικτικά κατοχής - 
χρήσης (όπως ορίζονται στην 

παρατήρηση 1)

2.8 Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της 
πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ για 
τη δράση στην οποία εντάσσεται.

φάκελος υποψηφιότητας

2.9 Για πρόταση εκσυγχρονισμού:
α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού 
αντικειμένου από αναπτυξιακά προγράμματα, ή
β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο 
φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει κατά τη στιγμή υποβολής 
της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.

L311-8, L312-4, L313-9 
φάκελος υποψηφιότητας, υπεύθυνη 

δήλωση και  παρατήρηση 4

2.10 Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο 
πρόγραμμα / καθεστώς της 4ης προγραμματικής περιόδου για 
το ίδιο φυσικό αντικείμενο. H πρόταση, εφόσον αφορά στο 
υπομέτρο L123 δεν έχει ενταχθεί για το ίδιο ή 
συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο στο μέτρο 123 του 
Άξονα 1 του ΠΑΑ.

υπεύθυνη δήλωση και παρατήρηση 4

2.11 Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές 
διανυκτέρευσης:
α) πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 
2974/710/8-4-2009, όπως ισχύει κάθε φορά,
β) η προβλεπόμενη δυναμικότητα (κλίνες) είναι σύμφωνη με 
την ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε φορά.

Απαιτείται μόνο για τις δράσεις 
L311-1, L311-3 (για υποδομές 
διανυκτέρευσεις) και L313-5

αρχιτεκτονικά σχέδια, αδειοδοτήσεις
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Α/Α
ΝΑΙ ΌΧΙ Δεν Απαιτείται Δικαιολογητικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

2.12 Για τη δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 
εξασφάλιση από το δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης 
μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με πέντε (5) 
τουλάχιστον επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή τα 2/3 του 
συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις 
να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού 
προγράμματος σε αντικείμενο που σχετίζεται με τομείς και 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4. 

Απαιτείται μόνο για τη δράση 
L312-5

καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, 
ιδιωτικό συμφωνητικό για την 

συνεργασία

2.13 Εφόσον η πρόταση αφορά αγρόκτημα, η έκταση στην 
οποία υλοποιείται είναι τουλάχιστον 20 στρέμματα.

Απαιτείται μόνο για τη δράση 
L311-3

αποδεικτικά χρήσης - κατοχής 
(παρατήρηση 1), τοπογραφικό, 

διάγραμμα κάλυψης
2.14 Στο υπομέτρο 322 απαραίτητες προϋποθέσεις 
αποτελούν:
α) η ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης συνολικής θεώρησης 
αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του 
οικισμού,
β) η υλοποίηση εκτός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών 
οικισμών.

Απαιτείται μόνο για το 
υπομέτρο L322

μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής 
και λειτουργικής αναβάθμισης και 

ανάδειξης του οικισμού

2.15 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό 
αντικείμενο.

φάκελος υποψηφιότητας, αρχιτεκτονικά 
σχέδια, αδειοδοτήσεις

2.16 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή 
στοιχεία.

υπεύθυνη δήλωση

3.1 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη 
λειτουργία τους.

άδεια λειτουργίας, σήμα ΕΟΤ

3.2 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην συνιστούν 
προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις 
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών 
επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04) και της παραγράφου 7 
του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/2008.

L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323 

παρατήρηση 2

3.3 Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα 
προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε 
φορά, και στη σχετική πρόσκληση.

παρατήρηση 3

3.4 Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της 
πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για 
παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε 
σχέση με την υλοποίηση έργων.

υπεύθυνη δήλωση και παρατήρηση 7

3.5 Ο υποψήφιος δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή 
υπάλληλος ΝΠΔΔ κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 
3528/2007, ούτε στρατιωτικός. Στην περίπτωση προσωπικών 
εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Στην 
περίπτωση λοιπών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για τον 
Πρόεδρο, το Δ/ντα Σύμβουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο. Το 
κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών.

L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323 

Ε1, υπεύθυνη δήλωση, ΦΕΚ νομίμου 
εκπροσώπου

3.6 Ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του 
κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση 
προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη 
τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις 
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και τους Συνεταιρισμούς.

L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323 

αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.7 Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του κατά την υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση 
προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη 
τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις 
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και τους Συνεταιρισμούς.

L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323 

αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.8 Ο υποψήφιος επενδυτής δεν έχει αμετάκλητα 
καταδικαστεί για αδίκημα που σχετίζεται με την 
επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα. 
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει 
για όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών Νομικών 
Προσώπων, ο περιορισμός ισχύει για τον Πρόεδρο ή/και το 
Δ/ντα Σύμβουλο ή/και το διαχειριστή ή/και το νόμιμο 
εκπρόσωπο.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής 
χρήσης, ΦΕΚ νομίμου εκπροσώπου

3.9 Για φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. παρατήρηση 2 (α)

3.10 Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, 
εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

παρατήρηση 2 (α) & (γ)

Ο υποψήφιος 
δικαιούχος που 
υποβάλλει την 
πρόταση έχει την 
αρμοδιότητα και 
τη δυνατότητα 
εκτέλεσης της 

πράξης
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Α/Α
ΝΑΙ ΌΧΙ Δεν Απαιτείται Δικαιολογητικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

3.11 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί δικαιούχο τοπικού 
προγράμματος και δεν έχει υποβάλει περισσότερες της μιας 
προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. 
Εφόσον ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να 
αποτελεί εταίρο/μέτοχο νομικού προσώπου που είναι 
δικαιούχος σε τοπικό πρόγραμμα ή έχει υποβάλει πρόταση στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος 
είναι εταιρεία, δεν μπορούν οι εταίροι/μέτοχοί της να είναι 
είναι δικαιούχοι τοπικού προγράμματος ή να έχουν υποβάλει 
πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον 
ο υποψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο 
σε επίπεδο φορέα.

L313-1 έως 4, L321, L322, 
L323, δράση L312-5 

Υπεύθυνη Δήλωση και παρατήρηση 4

3.12 Ο  υποψήφιος  δεν  είναι   (ή   και   δεν  ήταν  κατά  την 
1η δημοσίευση της πρόσκλησης) μέλος του Δ.Σ., του  
Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής Δομής της 
ΟΤΔ ή/και δεν είναι σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού  αυτών 
ή/και  δεν αποτελεί παρένθετο  φυσικό  ή νομικό πρόσωπο 
αυτών.

Υπεύθυνη Δήλωση και παρατήρηση 5

3.13 Ο υποψήφιος παρουσιάζει τεκμηριωμένη δυνατότητα 
κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (ίδια κεφάλαια και 
δανεισμός) για την πραγματοποίηση της πρότασης σύμφωνα 
με το χρηματοδοτικό σχήμα.

παρατήρηση 6

4

Βαθμός 
πολιτιστικής 
ταυτοποίησης και 
ενσωμάτωσης 
στοιχείων 
πολιτισμού

4.1 Τίτλος - επωνυμία
4.2 Λογότυπο - σήμα - ετικέτα
4.3 Μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου - εσωτερική 
διακόσμηση
4.4 Υλικό προβολής  (κάρτες, φυλλάδια, ιστοσελίδα, 
διαφήμιση)
4.5 Σύνδεση με πολιτιστικές δράσεις, λαϊκά δρώμενα, ήθη, 
έθιμα, τοπική γραστρονομία κλπ
4.6 Σύνδεση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες της περιοχής. 
Βαθμός ενίσχυσης της σχέσης παραγωγή - μεταποίηση - 
τουριστικό κύκλωμα

Δράσεις L312-4 & L312-5, 
Δράσεις L313-1 έως και L313-4, 
Δράση L313-9, L321, L322, 
L323  

παρατήρηση 9

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα 
παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται. Οι ΟΤΔ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον 

κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τη Στρατηγική  Τοπικής Ανάπτυξης, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
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